ANNEX B: ডরিমটিরেত বসবাসকারী অ-গৃহ ািল কােজর পারিমট এবং এস পাস ধারণকারীেদর দািয়



A. আপনার াে র িত খয়াল রাখুন এবং েয়াজনীয় সতকতা অবল ন ক ন
১। আপনার তাপমা া িনন এবং িতিদন কমপে ইবার, ৮ ঘ া পর পর আপনার কািভড-১৯ ল ণ িল3 অনুভব
করেছন িকনা তা িরেপাট ক ন। FWMOMCare মাবাইল অ াি েকশনিটর মাধ েমMOM-এ আপনার াে র
অব া স েক জানান। আপিন যিদ FWMOMCare মাবাইল অ াি েকশন অ াে স করেত স ম না হন, তেব
আপনার িনেয়াগকতা বা ডরিমটির অপােরটরেক অিবলে আপনােক সহায়তা করেত বলুন।
২। FWMOMCare মাবাইল অ াি েকশন ব বহার কের আপনার অব ান এবং মাবাইল ন র আপেডট ক ন।



৩। সরকার কতৃক িনেদিশত কািভড-১৯ ট




৪। যিদ আপনার র হয়, কািভড-১৯ এর কান ল ণ অনুভব করেছন বা শারীিরকভােব
অসু হন, তাহেল অিবলে আপনার িনেয়াগকতা বা ডরিমটির অপােরটরেক জানান।



B. এেক অপেরর সােথ মলােমশা সীিমত ক ন
৫। সবদা অন ব ি র থেক কমপে এক িমটার দিহক দূর বজায় রাখুন।

সহ সম

মিডেকল পরী া বা অন ান পরী া িল করেত যান।



৬। য কানও সাধারণ জায়গায় একিট মা প ন, উদাহরণ প, আপনার বাস ান, কা ানীর পিরবহন বা
কমে ে সাধারণ জায়গা বা সুিবধা িল। আপিন য েম ঘুমাে ন এবং গাসেলর জায়গা িলেত আপনার কানও
মা পরার দরকার নই।



৭। অন কানও েক বা তলায় বাস কের এমন অন ান বািস ােদর সােথ মলােমশা করেবন না।



৮। কবলমা টয়েলট এবং সাধারণ রা ার জায়গা িলর মেতা ভাগ করা সুিবধা িল ব বহার ক ন, যা আপনােক
ডরিমটির অপােরটর ারা বরা করা হেয়েছ।
৯। আপনার জন িনধািরত সময় অনুযায়ী অন ান সাধারণ সুিবধা এবং ভাগ করা পিরেষবা িল ব বহার ক ন। এর
মেধ বাইেরর িবেনাদনমূলক জায়গা িল, নািপত এবং টাকা পাঠােনার পিরেষবা িল অ ভু রেয়েছ।
১০। ব থাকা কানও সুিবধা ব বহার করেবন না, যমন সাধারণ ডাইিনং এর জায়গা এবং ডরিমটিরর িভতের
িবেনাদনমূলক জায়গা।
১১। আপিন যিদ িনেজর বাস ােন খাবার খান, তাহেল তা অবশ ই আপনার িনেজর েম ( যখােন আপিন
ঘুমােবন)খােবন।
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১২। আপনার বাস ান এবং অন ান জায়গা বা সুিবধা যা আপিন ব বহার কেরন তা পির ার এবং পির

রাখুন।

C. যিদ আপনােক কােজর জন ডরিমটির ছেড় যাওয়ার অনুমিত দওয়া হয়
১৩। ডরিমটির ছেড় যাওয়ার আেগ TraceTogether িটর সবেশষ সং রণিট ডাউনেলাড ক ন এবং সি য়
ক ন।
১৪। আপনার কমে
আসেবন।

ছাড়া অন কাথাও যােবন না এবং কাজ শষ হওয়ার সােথ সােথই আপনার ডরিমটিরেত িফের

ল ণ িল হেলা a) কািশ, b) হাঁিচ, c) াসক , d) সিদ, এবং e)গ না পাওয়া বা াণ শি র লাপ

